INFORMAČNÍ PREVENCE
Koncepce PK PČR 2014 – 2016
-

Meziooborová – vyjasnění kompetencí vč. aktuálních změn,
nové trendy ohledně konkrétní tr.č. apod.

-

Směrem k veřejnosti – když se něco stane (Klášterec, Klíčov)
- ideální k ovlivnění pocitu bezpečí
– když je změna (novelá zákona, nová
vyhláška)

Veřejné setkání

Smyslem veřejného setkání je společně diskutovat bezpečnostní
problémy, společně hledat řešení a domluvit se, kdo a jak se na
řešeních bude podílet. Na veřejném setkání se schází min. policie a
zástupci obce s obyvateli lokality (obce/města/městské čtvrti).
Setkání musí mít hlavu a patu a nějaký výsledek. Je chybou a
promarněnou šancí, když zůstane jen u diskuse („tak jsme si hezky
popovídali a za rok nashledanou“), nebo když se veřejné setkání
změní v jednostranné informování („zamykejte se a neotvírejte cizím
lidem“).
Každý ze zúčastněných má svůj pohled na lokalitu a bezpečnost v
ní. Pocit bezpečí obyvatel může být zcela odlišný od míry skutečné
kriminality. Právě v tom, že policie a obec vezmou v potaz
potíže, přání a podněty od veřejnosti a začlení je do vých
pracovních plánů, spočívá hl. princip community policing.

Veřejné setkání
Na veřejném setkání se schází min. policie a zástupci obce s
obyvateli lokality (obce/města/městské čtvrti). Podstatné je, aby
setkání mělo hlavu a patu a taky nějaký výsledek. Důležité je
vědět, PROČ setkání pořádáte, tj. co je cílem.
Doporučená struktura:
-Představit svůj pohled na lokalitu
-Dát prostor obyvatelům lokality, aby mluvili o tom, co je trápí
-Projednat opatření a kdo se na nich bude podílet Mějte co
nabídnout, nevnucujte lidem svoje nápady.

SOCIÁLNÍ VYLOUČENÍ A KRIMINALITA
- import práva, rozkrytí latence
- vstup do SVL existuje…
KLÍČ: spolupráce policistů, strážníků a
terénu

Nástroje v SVL
Lidé z ulice pro lidi z ulice (Brno)
Cílem MŘ PČR v Brně bylo začít lépe rozkrývat latentní
tr.č. v SVL. Policejní preventistka měla za úkol
zprostředkovat kontakt a spolupráci policistů ze
základních útvarů s terénními sociálními pracovníky
(TSP) ve vybraných lokalitách Brna. Jak hlídkoví
policisté, tak i terénní pracovníci přicházejí během své
práce jako první do styku s případnými problémy
v těchto lokalitách. V prostorách organizace Drom
uspořádala schůzku policistů s TSP. Cílem bylo, aby si
navzájem vyměnili kontakty a zkušenosti a aby si nadále
předávali všechny relevantní informace a společně řešili
konkrétní problémy, které se mohou v SVL vyskytnout.

Nástroje v SVL
- policejní specialisté (styční důstojníci pro
menšiny)
- specializovaní TSP (pomoc obětem trestné
činnosti, zprostředkování kontaktu mezi
obětí/svědkem a policií)

- cílené informování (bulletin Ostrava)
- anonymní poradny (ve škole – Strakonice),
služebna v SVL (Ostrava – 1x týdně),
neproblémové kontakty (např. policisté v
nízkoprahu), „buňky“ (pracovní skupiny Ostrava)
…

Překážky
NEOCHOTA KE SPOLUPRÁCI (nedůvěra a
antagonismy)
CHYBY V HODNOCENÍ PRÁCE (pokud máte dělat
něco, co není zohledněno ve vašem
hodnocení)
ABSENCE CÍLE
Nemáte-li cíl a plán a následné vyhodnocení,
nemáte proces pevně v rukách a neřídíte ho.

SPOLEČNĚ PROTI DROGÁM
-manuál pro obce, jak společně postupovat v oblasti
protidrogové prevence
-jak jednat v nejrůznějších situacích, kdy se setkáváme s drogami;
jak, kdy a komu co oznamovat, co mohu, co ne, co mohou ostatní a
na koho se mám obrátit

-2013, pracovní skupiny v Aši a Trmicích
-postaveno na konkrétních příkladech, otázkách a odpovědích
Zásady:
1.Sdílení informací
2.Pravidelný kontakt
3.Společná opatření

SPOLEČNĚ PROTI DROGÁM (KRIMINALITĚ)
KOMPETENČNÍ MODEL
Obec – zastřešuje, koordinuje tok informací i aktivity
Policie – represivní úloha (intervence) vyvážená prevencí hl. v
oblasti informování (změny zákonů, vyhlášky, specializace…)
Městská policie - důsledné řešení přestupků, fyzický dohled v
rizikových lokalitách a rizikových časech
Škola – prevence v rámci své působnosti (zaměření na děti, rodiče a
školní prostředí)
OSPOD – individuální plán ochrany dítěte, využívání případových
konferencí
Poskytovatelé služeb (NNO) – sdílení informací obecného
charakteru, které mohou pomoci

